Keski-Suomi ja Suomi kuntoon

Eduskuntavaalit järjestetään 19. huhtikuuta 2015. Ennakkoäänestys
järjestetään kotimaassa 8.-14.4.2015.
Vaikka elämme taloudellisesti vaikeita aikoja, valtion budjetin
puitteissa on mahdollista tehdä priorisointeja, joilla esimerkiksi liikennehankkeisiin varattuja määrärahoja voidaan kohdentaa maakuntien
näkökulmasta oikeudenmukaisemmin.
Tarvitsemme suunnanmuutoksen erityisesti aluepolitiikkaan, jotta
pääkaupunkiseudun kasvua voidaan hillitä ja uusia työpaikkoja saadaan
syntymään myös kasvukeskusten ulkopuolelle.
Esimerkiksi biotaloudessa on tässä suhteessa valtavat kasvumahdollisuudet ja meitä keskisuomalaisia ilahduttaa erityisesti Metsä Groupin
lupaus Äänekoskelle rakennettavasta miljardiluokan suurinvestoinnista,
jonka myönteiset vaikutukset säteilevät koko Keski-Suomeen.
Tarvitsemme uutta otetta myös sosiaalipolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan sekä yrittäjyyteen kannustamisessa.
Lapsilisien leikkaus on peruutettava ja sen yhteydessä luotu sekava ja
kallis vähennysjärjestelmä on purettava. Lapsiperheet ovat monesti

taloudellisesti ahtaalla, joten Matti Vanhasen II hallituksen toteuttama
lapsilisien sitominen indeksiin on palautettava.
Pienten lukioiden lakkauttamiset on estettävä, sillä uudistuksen toteutuessa nuoret joutuisivat muuttamaan omilleen jo ala-ikäisenä saadakseen koulutusta. Lisäksi lakkauttaminen lisäisi alueellista eriarvoisuutta.
Maataloustuet tulee maksaa EU:n tukiuudistuksista huolimatta viljelijöille ajallaan myös vuonna 2015.
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen ehtoja on edelleen lievennettävä
ja määräaikaa uudistuksille on pidennettävä. Mikro- ja pienyrittäjyyden
edellytyksiä on parannettava, sillä pääosin sinne uudet työpaikat voivat
syntyä.
Tässä vain muutamia asioita, jotka ovat asialistallani. Nykyisen hallituksen jäljiltä työsarkaa riittää monella sektorilla pitkäksi aikaa.
Muista äänestää, sillä vain annettu ääni vaikuttaa.
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